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  أعمال قمة شرم الشيخ للرئيس حسني مبارك يف اختتامبيان 
  .3/6/2003، شرم الشيخ

 

 

التقينا اليوم بالرئيس جورج بوش لدفع قضية السالم قدماً إىل األمام، ولقد أعطى الرئيس بوش دفعة "  
هذه الرؤية تعني أنه إن . إسرائيلية وفلسطينية تعيشان يف أمن وسالم: لعملية السالم بطرحه رؤية إلقامة دولتين

إننا نرحب بخريطة الطريق التي انبثقت عن هذه الرؤية . إىل جانب دولة إسرائيل القائمة ستقوم دولة للفلسطينيين
  .وتبنتها اجملموعة الرباعية خصوصاً أنه تم قبولها من كل من احلكومة اإلسرائيلية واحلكومة الفلسطينية

الرئيس بوش القوي بتطبيقها تطبيقاً تاماً، وتنص خريطة  ونعرب بصفة خاصة عن تقديرنا اللتزام  
والتوصل إىل تسوية للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني بحلول عام  1967الطريق على إنهاء االحتالل الذي بدأ يف عام 

خالل وفاء كل طرف بالتزاماته كاملة، تلك االلتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ومبدأ ، من 2005
، ومبادرة ويل العهد السعودي األمير عبد 1397و 338و 242رض مقابل السالم وقرارات جملس األمن أرقام األ

  .الله بن عبد العزيز التي أقرها باإلجماع مؤتمر القمة العربية الذي عقد يف بيروت
والنظام  ونحن نؤيد إصرار السلطة الفلسطينية على الوفاء بمسؤولياتها يف إنهاء العنف وحفظ األمن  

الذي أعلنه رئيس احلكومة الفلسطينية حممود عباس، وسنستمر يف دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو االلتزام 
  .بتعهداتها لتمكينها من تثبيت سلطاتها يف إطار مؤسسات ديمقراطية مسؤولة

دعم اجلهود وسنتأكد من أن مساعداتنا لفلسطين ستوجه فقط إىل السلطة الفلسطينية، كما سنستمر يف   
  .الهادفة إىل حتسين األوضاع املعيشية للشعب الفلسطيني

ونحن نطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها إلعادة بناء الثقة وإعادة احلياة الطبيعية للفلسطينيين   
ماتها املنصوص عليها يف خريطة الطريق، األمر الذي سيسهم يف حتقيق تقدم يف اجتاه رؤية وتنفيذ سائر التزا
ونؤكد مرة أُخرى مواقفنا ضد اإلرهاب والعنف، وسنستمر يف حماربة ويالت اإلرهاب املوجه . الرئيس األميركي

قاً من أي مكان، بصرف ضد اإلنسانية ويف رفض ثقافة التطرف والعنف يف أي شكل كان ومن أي مصدر أو انطال
  .النظر عن التبريرات والدوافع  إدراكاً منا خملاطرها كوباء يهدد األمن واالستقرار يف العامل أجمع

  .وسنستخدم قوة القانون ملنع وصول الدعم إىل املنظمات غير الشرعية بما يف ذلك اجلماعات اإلرهابية  
بلده ونؤكد مرة أُخرى على التزامنا باستقالل العراق نعيد دعمنا للشعب العراقي يف جهوده إلعادة بناء   

ووحدة أراضيه يف ظل حكومة تمثل الشعب العراقي ونابعة من إرادته احلرة وبحيث يعيش العراق يف سالم ووئام 
  .وسيلة مفيدة لتحقيق هذه األهداف 1483مع جيرانه، ويف هذا الصدد نحن نعتبر قرار جملس األمن 

طقة جهودها املهمة لتحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية فإننا وإذ تواصل دول املن  
نرحب بمبادرة الواليات املتحدة اخلاصة بخلق فرص اقتصادية جديدة أمام جميع شعوب الشرق األوسط، 

إلرهاب وسنستمر يف العمل من دون هوادة نحو شرق أوسط خال من الشقاق والعنف يحيا يف وئام بعيداً عن خطر ا
  ."وأسلحة الدمار الشامل

                                                 
 "4/6/2003، )لندن" (الحياة.  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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